ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Místo konání konference:
Budova Zdravotně sociální fakulty JU (Uran)
Boreckého 27, České Budějovice
2. patro (sál E, F a F, učebna 9, 10, 11 a 12)
konference bude značena

Dopravní dostupnost z nádraží je řešena pomocí linek
5a
21 ze zastávky Nádraží na zastávku
Evžena Rošického, odkud je to do budovy ZSF Boreckého 27 zhruba 400m.

Parkování je možno téměř u budovy na velkém parkovišti po levé straně při příjezdu k budově, v případě
obsazenosti je možné parkovat u Tesca či Mountfieldu zhruba 100-200m od budovy (u kruhového
objezdu).

Registrace:
Registrace přihlášených i nově příchozích návštěvníků (platba na místě) probíhá v pondělí 20.1 od 8 do 10
hodin v místě konference (pro pedagogy a studenty z gymnázií je zvláštní režim). V ceně přihlášky je
vstup na konferenci, brožura s abstrakty a programem, večerní společenský program, občerstvení o
přestávkách a certifikát o účasti, který účastník/nice obdrží na místě druhý den konference.

Postery:
Přijímáme postery o maximální velikosti 90x120 cm. Postery budou vyvěšeny po celou dobu konference
v sálech U9 a U10. Zde bude také možnost občerstvení během přestávek. Informace o vyvěšování
posterů dostanou autoři při registraci.

Předání příspěvků:
Nahrávání prezentací proběhne nejpozději o přestávce před začátkem dané sekce v místnosti určené pro
sekci (viz program). Prezentaci ve formátu ppt převezme a nahraje asistent.

Obědy:
Obědy v menze
Obědy pro účastníky, kteří si je předem zamluvili (všichni registrovaní dostali informační mail s dotazem
na požadavky), budou podávány v menze v přízemí v budově konference (Uran). Stravenky budou stát
75Kč jedna a budou předány při registraci. Vyzvaným přednášejícím hradí obědy v menze organizátor
konference.
Obědy jinde
Nejbližší restaurace je pizzerie zhruba 500m odtud (viz mapa). Rozvoz jídla po ČB organizuje rozcestník
www.damejidlo.cz, www.otesanek.cz nebo rovnou z pizzerie www.citro.cz, www.pizzatuty.cz
Něco malého si můžete koupit i v Tesco 100 m od Uranu, kde je fastfood a bankomaty.

Společenský program:
V pondělí 20.1 od 19 hodin je organizována exkurze Budvaru, půjdeme ve dvou skupinách v intervalu cca
15minut. Po exkurzi bude následovat raut v prostorách pivnice Budvar (v areálu pivovaru), jídlo na rautu
je v ceně konference, pití si každý platí zvlášť. Raut bude pokračovat až do pozdních nočních hodin, kdy
atmosféru bude zpříjemňovat jazzové String trio J.A.J. (http://www.stringtriojaj.kvalitne.cz/).
Cena společenského večera je zahrnuta v registračním poplatku. Vstupenky na společenský večer pro
doprovázející osoby (neúčastnící se konference) budou k dispozici u registrace.

Doprava na společenský večer pomocí MHD je nejjednodušší linkou 8, která nemá přestupy. Odjíždí ze
zastávky Vltava střed (Strakonická ulice), přičemž důležité časy odjezdu máte zaznamenány v tabulce.
Cílová zastávka je Budvar (Pražská třída) u níž je návštěvnické centrum vzdáleno 50 metrů (přes silnici) na
adrese K. Světlé 512/4. Parkování je možno přímo před vchodem, případně v přilehlých ulicích.
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18:03 > 18:09

20:54

20:40

18:32 > 18:37

21:24

21:40

18:59 > 19:04

22:12

19:10 > 19:16

22:40

19:19 > 19:24

Trasa

Trasa

Celkový čas 6 min,

Budvar

Budvar

vzdálenost 2 km, cena 13 Kč

U Trojice

Strakonická - Möbelix

Družba - IGY

Voříškův Dvůr

nástupní zastávka

Mariánské náměstí

Vltava - střed

Vltava - střed

Poliklinika sever

U Výměníku

(nejblíže centru)

Čtyři Dvory

výstupní zastávka

Senovážné náměstí

Dále směr Máj

Budvar

A dále směr Rožnov

Odjezdy ze společenského večera jsou možný autobusy č.8 (směr zpět k budově Uranu) nebo č.2 (směr
centrum). Penzion Macelis je cca. 5 minut chůze od Budvaru, stále rovně po Pražské třídě směr centrum.
Poslední autobus od Budvaru jede v 21:40 k Uranu a 22:40 do centra. Taxislužby jsou na individuální
domluvě, pro zrychlení však přikládáme čísla (dle google): 800 141 516; 800 211 211; 608 030 399

NEBO MOŽNOST VOLBY JINÉ VARIANTY VZHLEDU PROSPEKTU (NÍŽE)
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